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مقدمه
نگارگریدرقرونگذشتهو تاریخی بررسیسابقة در
اساس بر که مصوری نسخههای امروزی، تصویرسازی
غزلیاتموالنامصورشدهباشندبهندرتدیدهمیشود.
انتزاعیبودنمفاهیموچندالیهبودنمعانیغزلیات
موالنا،ازجملهعواملبازدارندۀنگارگراندراعصارگذشته
وتصویرگرانمعاصربرایبهتصویردرآوردناشعارموالنا
و نظامی باخمسة مقایسه در غزلیاتوی است. بوده
شاهنامةفردوسیکهمتونیرواییهستندوتصاویری
ازرویدادهاووقایعرادرذهنتصویرگرتجسم عینی
و درک که است هایی زیرساخت دارای میبخشند،
دریافتآنبدونشناختنشانههایمعناییامكانپذیر

نیست.
معناشناسی نظریة عنوانیک به مفهومی استعارۀ
قرار استفاده مورد زبانی علوم در ابتدا که شناختی1
مفهومی نظاِم ساختاِر بودن استعاری دلیل به گرفت،
انسان،درحوزۀوسیعیازعلوم،ازجملهادبیات،فلسفه،
علومسیاسی،هنروحتیعلومطبیعیبهکارگرفتهشد.
باتبیینمفاهیمانتزاعِیاشعارموالنابوسیلةاستعارههای
مفهومی،نهتنهاراهیبردرکوشناختهنرمندانبه
منظورمصورکردناشعارویبازمیشود،بلكهازطریق
تحلیلمفهومِیاشعار،دریچهایبرایفهماندیشههای
هستیبخِشویبرایانسانمعاصرگشودهخواهدشد.
انسانیکهبعدازدورانرنسانسودرگذارازسنتبه
مدرنیتهبهوجوهعیانهستیوصورتپدیدههااقبال
بیشترینشانمیداد،امروزهباعبوردوبارهاشازدورۀ
در موجود تعلیق از که ادراکی دلیل به پسامدرن
پدیدارهایفیزیكیبرایاوبوجودآمدهاست،رویكردی
دوبارهبهمعانیدرونییافتهاستوباشیوهایکهدرخور
وشایستةالگوهاینوینذهنیاودراینزماناست،این

تمایلدرونیراابرازمیدارد.

هدف ما در این پژوهش این است که: 
1.باکنكاشدرزیرساختهایژرفوطرحوارههای
تصویریشعرموالناازطریقنظریةاستعارههایمفهومی،
ایدئولوژیوکهنالگوهایحاکمبرذهنموالناراکهدر
کالماونمودپیداکردهاست،شناساییکنیمتاتصویرگر

کهدریکاثرغالباًباروساختاثرمواجهاست،بااستفاده
انگارههای و اثر زیرساخت به بتواند، نظریه این از
تصویریکهبراندیشةخالقاثرحاکمبودهاستپیببرد
وازآنطریقبایافتننشانههایمتنیبهآفرینشهنری

مفهومیدستیابد.
2.بابررسیتصویرسازی»مازباالییموباالمیرویم«
بازنمود در را اثر موفقیت میزان  آغداشلو، آیدین اثر
مّصوِرزیرساختهایغزل»مازباالییموباالمیرویم«
موالناازطریقنشانههایاستعاریدرتصویربسنجیم.

پرسش های پژوهش:
1.روشهایمؤثربرایمطالعةزیرساختهاییک

اثرانتزاعیدرمطالعةآثارعرفانیچیست؟
کدام موالنا اندیشة بر غالب ذهنی تصویرهای .2

است؟
3.میزانتوفیقهنرمندتصویرگربراینمایشیک
اثرادبیانتزاعیوعرفانیبهچهعواملیبستگیدارد؟


پیشینة پژوهش:

استعارههای نظریة زمینة در پژوهشهایی تاکنون
مفهومیصورتگرفتهاستکهبهتبیینابعادایننظریه
عرفان و ادبیات همچون حوزههایی در آن کاربرد و
نیز غزلیات نشانهشناسی زمینة در پرداختهاند.2
تحقیقاتیصورتگرفتهکهازآنجملهمیتوانبهکتاب
غزلیاتشمس)محمدی در نمادپردازی و هرمنوتیک
در نشانهها و نمادها فرهنگ و )1387 آسیاآبادی،
اندیشةموالنا)تاجدینی،1388(اشارهکرد.همانطور
کهپیشترگفتهشداززمانآغازنگارگریکتابتاکنون
آفریده شمس غزلیات مبنای بر که تصویرسازیهایی
شدهباشندبهندرتدیدهمیشود.صرفنظرازنگارههای
یا و موالنا و شمس دیدار صحنههای که محدودی
مجالسسماعرابهتصویرکشیده،تنهاکتابمصوریکه
کتاب  است آمده بوجود غزلیات مفاهیم اساس بر در
شمسفرهنگستانمیباشدکهتوسطگروهیازنقاشان
بنامایرانیدرسال1386توسطانتشاراتفرهنگستان
در نگارهها این از تعدادی است. رسیده چاپ به هنر
پایاننامهایباموضوعبینامتنیتدرغزلیاتشمس از
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منظرنقدبینامتنیدردانشگاهالزهراموردمطالعهقرار
گرفتهاند.موضوعاستعارهدرهنرتاکنونبهطورپراکنده
نوئل ازجمله بررسیشدهاست، ازکتابها دربرخی
به را برفلسفةهنر،استعاره کارولدرکتابدرآمدی
عنوانزیرمجموعةهنربیانیبررسیمیکند.کارولدر
اینکتابتناظرقلمروهایمبدأومقصدرابهمنظور
آشكارساختنابهاماتتوضیحمیدهد)کارول،1392:
147ـ146(.اماکاربردنظریةاستعارۀمفهومیدرهنربه
منظورنقدآثارهنریموضوعیبسیاربدیعاست.دکتر
مارکاستافبراندلدررسالةدکترایخودایننظریهرا
درتطابقبابرخیازآثارنقاشیموردبررسیقرارداده
است.اونظریةاستعارههایمفهومیازدیدگاهلیكافو
جانسونرابراینخستینباردرنقدآثارنقاشانیچون
.)Staff Brandl,2011(ونگوگوپوالکبهکاربردهاست
در مفهومسازی پیرامون مستقلی پژوهش تاکنون اما
تصویرگریبراساسشعربااستفادهازنظریةاستعارههای
نظریه این حالیكه در است نگرفته صورت مفهومی
میتواندافقهایتازهایرادرجهتدستیابیتصویرگران
بههنریمفهومگرابهوجودآورد.چراکهمفهومگرایی
بهعنوانیكیازپایههایهنرمعاصرمحسوبمیشودو
بررسیهنر و نقد اندکیدرمورد نظریههای تاکنون
مفهومیمعاصروازآنجملهتصویرسازیمفهومیبه
کارگرفتهشدهاست.نظریةاستعارۀمفهومیمیتواند
طیفوسیعیازهنرهاازجملهنقاشی،عكاسی،سینما،
هنرهایجدیدوغیرهرادربرگیردکهپرداختنبههر
یکازآنهابهدلیلوسعتوگوناگونیکاربردهایشان
کار دست در که میطلبد را خود به مختص مجالی

نویسندۀمقالهقراردارد.

1. نظریة استعاره های مفهومی
معانی ساختن آشكار برای قدرتی ما به استعاره
معانی بتوانیم آن طریق از که میدهد پنهان جامع
جدیدیرافراترازسطحوبهمنظورتفسیرکلیتمتن
 Lakoff( دریابیم آن در نهفته حقایق ادراک و
معرفت نقش بار نخستین .)&Turner,1989:159

شناختیومفهومیاستعارههادرغالبنظریهایجدید
سال در مشترک کتابی در جنسون و لیكاف توسط

1980مطرحشد.3لیكافاستعارهراکهتاپیشازآن
ابزاریبالغیبرایتفكرشاعرانهوموضوعیخارقالعاده
عنوان به میشد، محسوب عادی زبان با مقایسه در
روشیفراگیردرزندگیروزمرهمطرحنمودکهنهتنها
درزبانبلكهدرنحوۀتفكروعملكردانساننیزکاربرد
داشت.»ماهیتسیستمادراکیعادیمادرزمانیکه
است. استعاری اساساً میکنیم عمل و میکنیم فكر
مفاهیمحاکمبراندیشههایماصرفاًمسائلعقالنیرا
دربرنمیگیرندبلكهجزئیترینعملكردهایروزانةمارا
نیز و هستی جهان از ما ادراک نحوۀ میشود. شامل
بادیگرانتحتتأثیرسیستممفهومیما ارتباطاتما
ایفا ما روزمرۀ واقعیات در محوری نقشی و هستند
میکنند.پذیرفتناینپیشفرضکهسیستممفهومی
مااستعاریاستمنجربهپذیرشاینواقعیتمیشود
کهطرزتفكرمان،آنچهتجربهمیکنیمونیزعملكردمان
.)Lakoff & Johnsen,2003:4(»ماهیتیاستعاریدارد

1. 1. بدنمندی شناخت4
مایكلردیدر1992درمقالهایباعنوان»استعارۀ
بهعنوان استعاره متعارف و برجنبةمفهومی مجاز«5
نظامتشكیلدهندۀاندیشهوزبانتأکیدمیورزدورفتار
روزمرۀمارابازتابدرکاستعاریماازتجاربمانمیداند
)لیكافودیگران،1390:138(،چراکهیكیازپایههای
مهماستعارههاپایةتجربیاست.ماجهانراازطریق
تجاربمانمیشناسیم.ازاینرواندیشةماحاصلنحوۀ
و اجتماعی فرهنگی، بستر و جهان در ما زندگی
روانشناختیایمیباشدکهدرآنزندگیکردهایم.بین
ارتباطی تجربةحسیجهانخارج با ساختارمفهومی
»ساختارهای بدنمندیشناخت نظریة در دارد. وجود
مفهومیازتجربةانسانمشتقمیشوندونهایتاًآنچهکه
تجربهای میکند معنادار را مفهومی سازمان ماهیت
اردبیلی،1392 )روشن، است« همراه آن با که است

.)24:
لیكافمیگوید:»ماموجوداتیطبیعیهستیم.مغز
مادادههایشراازدیگرقسمتهایبدندریافتمیکند.
در آن نقش ایفای وچگونگی بدن کار پسچگونگی
جهانبههمانمفاهیمیکهازآنهابرایتفكراستفاده
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میکنیمساختارمیبخشد.مانمیتوانیمهرگونهتفكری
داشتهباشیم»فقطتفكریرامیتوانیمداشتهباشیمکه
ذهنمتجسممااجازهمیدهد.«6خالقاناثردربرخورد
بامفاهیمانتزاعیودرونیکهدربیاننمیگنجنددست
تجارب اساس بر که میزنند استعارههایی خلق به
زیستیشانشكلگرفتهاست.بهطورمثالدربرخورد
باتصویریاواژۀگیاهافرادباپیشینههایزیستیمختلف
وابستهبهنوعاندیشهومدلزیستیخود،نحوۀنگرش
بها آثار استعارۀمفهومیرویشکهدر متفاوتیدارند.
ولد،پدرموالناشكلگرفتهاستازایندستمیباشد.
اوبهکشاورزیاشتغالداشتهولذادرجهانبینیخود
»خدا،جهانوانسانراکهپایةجهانبینیهرانسانیرا
شكلمیدهدبهطرزیسامانیافتهدرایناستعارهها
دیگران، و )زرینفكر میکشد« تصویر به )رویشی(

.)6:1393

2. 1. استعاره های بدنمند7
تجسممفاهیمیکهوابستهبهالفاظتعّینیافتهویا
دارایساختارفیزیكیهستندجایتعجبنداردبهطور
در را دویدن عمل فیزیكی تجربة دویدن کلمة مثال
ذهنمامجسممیکند.اینرویكردیتحتالفظیاست؛
تجسم قابل و فیزیكی بدن با مرتبط که مفاهیمی
اکتشافی است عمیقتر و آنچهشگفتانگیزتر هستند.
استکهمفاهیمانتزاعیتجسمیافته8نامیدهمیشودکه
بردونوِعمفاهیمبنیادِیشناختی9واستعارۀمفهومی
یا شناختی بنیادِی مفاهیم میشود. تقسیم اولیه10
طرحوارههایتصویریازیافتههایالنگاکر11وتالمی12
هستند.اینمفاهیمساختارشناختِیجهانیدارندواز
بدوتولددرانسانشكلگرفتهوتوسعهمییابند.ادراک
پایهگذاری را ذهنی تصاویر و حرکتی اعمال بصری،
استفاده مورد طبیعی زبان معناشناسی در و میکنند

قرارمیگیرند.
نظیر ساختارهایی شامل شناختی فضایِی رابطة
مسیر،هدفومحدوده)دوریـنزدیكیـباالـپایینـ
بهسویو...(استکهاستعارههای پشتـ مقابلـ کنارـ
فضایی13نامیدهمیشوند)Lakoff, 2013:744(. بهطور
مثالعبارتباالهمیشهدرمعنایمثبتودرتقابلبا

عبارتپاییناستفادهمیشود،جانسوناینطرحوارههای
تصوریرانتیجةتجربیاتدریافتیماازتعاملبامحیط
پیرامونمانمیداند.اودرکتاببدندرذهن)1987(
را آن استعاری معنای در پایین و باال عبارات کاربرد
با آن ارتباط و انسان بدن عمودی بهوضعیت مربوط
زمینونیرویجاذبهمیداند؛سردرقسمتباالیبدن
قرارداردوپاهاپایین.براینگاهکردنبهاجسامیکه
تحتتأثیرنیرویجاذبهبهسمتزمینمیروند،پایین
رانگاهمیکنیموبرایدیدناجسامیکهباالمیروند
از .)47: اردبیلی1392 )روشن، میکنیم نگاه را باال
ازمنظرهیأتبطلمیوس، سوییدرتقسیمبندیعالم
زمیندرپایینترینقسمتجهانقرارداشتهوافالک
لطیفتر موجودیتی از زمین با قیاس در که دیگر
قرار زمین از باالتر مرحله هفت در بودهاند، برخوردار
دیده نیز مقدس متون در تقسیمبندی این داشتهاند.
میشود.مسیح)ع(درپاسخبهیهودیانمیگوید:»شما
بهاینعالمپایینتعلّقداریدومنازعالمباالآمدهام،
شماازاینجهانهستید،ولیمنازاینجهاننیستم«

)یوحنا8،23(.

3. 1. قلمرو مبدأ )منبع( و قلمرو مقصد )هدف(
خاستگاهشیوههایبیاناستعاری،نگاشت14نامیده
میشوندوجایگاهآننهدرزبان،بلكهدراندیشهاست.
زبان در شاعرانه و بدیع بیان بر عالوه نگاشتها این
نیزدرزبان نیزجاریهستند.جایگاهاستعاره روزمره
بر قلمروذهنی بلكهدرنحوۀمفهومسازییک نیست
.)Lakoff,1992:1( است  دیگر ذهنی قلمروی حسب
قرار استفاده مورد بدیع استعارههای در که نظامی
میگیردهماننظامیاستکهدرنگاشتهایگوناگون
قرار استفاده مورد روزمره استعارۀ در قلمروها بین
فضایی استعارههای قالب در که کلماتی میگیرد.
مانند و پایین،جلو،کنار باال، شناختهمیشوند؛نظیر
یا و فضایی قلمروی در موجود واژگان از آنهاجزئی
مكانیشناختهمیشوندوشناختآنهامستلزمشناخت

کلیآنقلمرومیباشد.
چگونه مفهوم یک ساختار اینكه توضیح برای
مورد در نگاشت ازیک مثالی باشد استعاری میتواند
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مفهوم»زندگی«ومفهوماستعاری»زندگیسفراست«
میآوریمکهدرقرآنوکمدیالهیدانتهموردبررسی
قرارگرفتهاست.قرآن،پیرویازاحكامالهیرابهمثابه
راهیمستقیممیشماردکهقدمگذاشتندرآنموجب
از شدن جدا موجب دیگر راههای و است رستگاری
مسیرخداونداست)انعام:153(.استعارۀصراطمستقیم
کهدرآیاتمتعددیازقرآنتكرارشدهاست،زندگی
جاویدانسانرامنوطبهگامنهادندرراهسفریمیداند
کهمسیرآنبوسیلةخداوندتبیینشدهاست.سفریکه

مبدأآندنیاومقصدآنآخرتاست.
دانتهدرکمدیالهیمینویسد:»درنیمهراهسفر
زندگی،منخویشتنخودرادراعماقجنگلیتاریک
یافتم،درحالیکهمسیرمستقیمراازدستدادهبودم.
دراینجادونگاشتزندگیوسفربهراحتیقابلمشاهده

.)Katz & Taylor:2008. 15(»است
اینمتناظرهابراساسنگاشتاستعارۀ»زندگیسفر
است«شكلگرفتهاند.اینمثالنشانمیدهدکهچگونه
یکمفهوماستعاریبهتجربهوعملماساختارمیدهد.
ازاینرولیكافوجانسنبرایننكتهتأکیدمیکنندکه
سرشتاستعاره،فهمتجربةچیزیدرچارچوبچیزی
نیست. سفر مصادیق از واقع در زندگی است. دیگر
زندگیوسفرازدوجنسکاماًلمتفاوتهستند.15دراین
نگاشت؛ است«، مفهومِی»زندگیسفر استعارۀ عبارت،
واژۀ»سفر«کهفیزیكیوملموساست،قلمرومبدأو
واژۀمفهومی»زندگی«کهکلمةسفربهآنبسطداده
شده،قلمرومقصداست.قلمرومبدأقلمرومقصدنگاشت

زندگیسفراست.

2. استعارة بالغی و مفهومی در غزلیات موالنا
1.2.استعارههایبالغی

استعارهبهعنوانابزارزیباییآفرینیپیشتردراشعار
موالناموردبررسیقرارگرفتهاست.»دامنةاستعارهدر
شعرمولویبسیوسیعاستوامورحسیوجماداتو
امورمعنویودیگرچیزهارابهحوزۀاستعارهواردکرده
است«)فاطمی،158:1379(.ایناستعارههاکارکردی
متن معنایی ابهام »موجب و دارد زیباییشناختی
»واحدهای جانشینسازی و گزینش با زیرا میشود
معناییزبان«شاعراساسداللتواژههاراازبینمیبرد
وداللتیاداللتهایتازهایرابرایآنمطرحمیسازد«
ازاستعاره )خلیلیجهانتیغ،119:1380(.درایننوع

کهدردیوانشمسبهوفوردیدهمیشود:

ســر غّصــه بکوبیــم غــم از خانــه بروبیــم 
همــه شــاهد و خوبیــم همــه چــون مــه عیدیــم
538/2

روفتنغمبهخاکروبهتشبیهشدهاستوبرایغّصه
سریفرضشدهاستکهبایدبرایازمیانبرداشتنش
آنرابهسنگکوبید.اینترکیبهاازسوییخیالپردازانه
وازسویدیگربسیارهوشمندانهبیانمیشوند.موالنا
برایبیانتجاربیکهدرماورایعالممحسوساتداشته
است،ازمفهومسازیهاینمادینیبهرهجستهاستکه
میتوانآنهارادرغالباستعارههایمفهومیجستجو
کرد.تفاوتبیاناستعارۀبالغیبااستعارۀمفهومیدر
تمثیلی وجه بالغی استعارۀ در که است این او اشعار
کلماتدرنظرگرفتهمیشودبهطورمثالتشبیهسحر
بهعروسیکهخورشیدپُرمهیببابرآمدنشدرچشماو

سرمهمیکشد،دربیت:
ببایــد خورشــید  شــاهانه  دل  ســوز 
ــحری را ــروس س ــم ع ــد چش ــرمه کش ــا س ت

قلمرومبداقلمرومقصد
نگاشت

سفرزندگی
زندگیسفراست

شكل1.نگاشتاستعارهوقلمرومقصدومبدأ



100

فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال پنجم، شامرۀ 18، بهار �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1395

63/1                                      
بررسیایننوعاستعارههادراشعاراوگرچهمیتواند
موجباتدرکمعناسازیهایخالقانةاورابرایمحقق
فراهمکندامابااستفادهازنظریةاستعارۀمفهومیکه
خوددارایزیرمجموعههایفراوانیبرایمفهومسازیاز
یکمتناست،میتوانیمباتحلیلکلیتغزلبهیک
استعارۀمفهومیکلیدستپیداکنیمکهمارابهژرف
با امر این گردد. رهنمون شاعر نظر مورد ساختهای
ساختار از برگرفته که او عرفانی تجارب در مطالعه

زیستیومطالعاتیویمیباشدمیّسرمیگردد.

2. 2. استعارة مفهومی سفر در اندیشة موالنا
با بهطورکلیمیتوانگفتکهدردیوانشمس

مواجه اولیه مفهومی استعارههای از کلی گروه چند
هستیم.یكیازآناستعارههاسفراست.سفربهعنوان
پدیدهایکهمابهازایتجسمیدارددربسیاریازاشعار

اوبافعلرفتننمایانمیگردد.
او دیدگاه از است« سفر »طریقت ثانویه، استعارۀ
به را تنها،سفراستکههمهچیز بدینمعناستکه

کمالمیرساند.
»زندگیسفریستکهطیآنکاروانجانهاازمنزلیبه
منزلدیگرحرکتمیکندوبایدکهبرخطروترسفایقآید،
وبایدکهازشیبهایتندباالرودوازدرههایتاریکبگذردتا
بهکعبةمعشوقرسد.هرآنچهکهدرطیطریقازدسترفته
بهنظرآید،آنگاهکهبههدفرسی،پیداخواهدگشت.اینراه،
سفریبهسویالمكان،سفریدر»والیتمعانی«،سفریبی
بدانسفر، میدارد، مستور هنوز را دل که آرام،حجابهایی
برداشتهمیشود،میعادگاهخداوانسان....چنینبهنظرمیرسد
کهمولوی،دراواسطسالهایدهةشصتسدۀهفتم/سیزدهم
مداومصعودیهمة استكمال به مربوط مسألة نظری آراء به
حادثاتبیشترعالقهپیداکرد،استكمالیکهازپایینترینمنزل
میشود« منتهی اهلل« فی »سیر به سرانجام و میشود آغاز

)شیمل،1389:452-3(.

درعرفاناسالمیازقرنهاپیشایناستعارهکاربرد
داشتهاست.درمتونیهمچون:کشفالمحجوب،رسالة
قشیریهواسرارالتوحید،مرادازسفرراترککردنباطن
موطن همان که ازلی مقصد سوی به نفس هوای از
)ابوالقاسمی،1392:545(. میدانند است بشر متعالی
عطاریكیازشعراییاستکهدعوتبهسفردراشعاراو

بهکراتدیدهمیشود:

ــردی ــر نگ ــر و زب ــود زی ــتی خ ــو ز هس ــا ت ت
نگــردی بپــر  مرغــی  مطلــق  نیســتی  در 
زیــن ابــر تــر چــو بــاران بیــرون شــو و ســفر کــن

ــر نگــردی  ــو هرگــز گه ــی ســفر ت ــه ب ــرا ک زی
                  )دیــوان عطــار، غــزل شــماره761(

براساساصلپذیرفتهشدۀحكمتصوفی،خلقت
تمامموجوداتازحقاستوبازگشتشاننیزبههمان
از مبدأاست.سیدحسیننصردرکتابباغحقیقت،
عبارت»زندگیسفراست«استفادهمیکندومینویسد:
»درتفكراسالمیوازآنجملهعرفانوفلسفه،بخش
اولازسفرهمةموجوداتازمبدأراقوسنزولوبخش
صعود قوس میباشد مبدأ به بازگشت که را آن دوم
اینجا مینامند.دراینسفرعظیمکائناتی،اکنون،در

.)Nasr,2007:6(»خودرادرمقامانسانیدرمییابیم
وسیری روحانی معنای در موالنا اندیشة در سفر
صعودیازعالممادهبهسویتعالیبهکاررفتهاست،
ویسفرآفاقیراتمثیلیازسفرانفسیمیشمارد.این
نیز موالنا زیستی تجربة از استعارهای انفسی سفر
مفهومی استعارۀ نظریة در چنانكه میگردد. محسوب
ذکرشد،بدنمندیشناختناشیازبازتاباستعاریما
ازتجاربماناست.سفرآفاقیموالناازچهاردهسالگیو
همزمانباکوچویوخانوادهاشازشهربلخآغازگشت؛
جمله از آن انفسی تأثیرات که ساز سرنوشت سفری
دیدارباعطارنیشابورینقشبهسزاییدرشكلگیری
اندیشههایویباقیگذاشت.اگرچهاوخودکالمشرا
منبعثازوحیمیداندو»درنتیجةچنینباوریخودرا
میداند« خود مخاطبان و خدا میان واسطهای
)پورنامداریان،289:1392(،امابخشیازکلماتیکهبه
صورتشعربرزبانویجاریمیشود،ناشیازتجربة
زیستةاووبخشیبرگرفتهازحاالتبیخودیوبهگفتة

سفر استعارۀاولیه

طریقتسفراست استعارۀثانویه

جدولشماره1.استعارۀاولیهوثانویه
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بهطور را کلماتی که وحیانیایمحسوبمیگردد او
ناخودآگاهبرزبانویجاریمیکند.

تــو مپنــدار کــه مــن شــعر بــه خــود می گویــم
ــم ــی دم مزن ــدار یک ــیارم و بی ــه هوش ــا ک ت

محتوایغزلیاتموالنارامیتوانبهدودستةکلی
تقسیمکرد؛

1.سلوکوطریقت
2.دیدارباحقیقت

دستةاولدرموردراهوطیطریقیاستکهسالک
برایوصولبهحقیقتمیپیمایدودستةدیگرشامل
غزلیاتیاستکهبعدازرسیدنبهحقیقتوشناخت
خداسرودهشدهاند.غزلموردمطالعةماازنوعاولاست
یعنیجریانهاوکیفیاتیراکهعارفبایدبرایدستیابی
بهحقیقتمطلقورستگاریتجربهکند،دراینغزل
توصیفمیشود.درایننوعازغزلیاتتوصیفاِتحرکتی
بسیاریوجودداردوفعلرفتنبهگونههایمختلفدر

آنتكرارمیشود.

غزل ما ز باالییم و باال می رویم:
می رویــم بــاال  و  باالییــم  ز  مــا 
می رویــم دریــا  و  دریاییــم  ز  مــا 
نیســتیم جــا  ایــن  از  و  جــا  آن  از  مــا 
می رویــم بی جــا  و  بی جاییــم  ز  مــا 
اســت  هلل  اال  پــی  انــدر  الالــه 
می رویــم اال  بــه  هــم  مــا  ال  همچــو 
قــل تعالــوا آیتــی ســت از جــذب حــق
می رویــم تعالــی  حــق  جذبــه  بــه  مــا 
روح طوفــان  در  نوحیــم  کشــتی 
می رویــم بی پــا  و  بی دســت  الجــرم 
ســر برآوردیــم  خــود  از  مــوج  همچــو 
می رویــم تماشــا  خــود  در  هــم  بــاز 
ــاط ــم الخی ــون س ــت چ ــگ اس ــق تن راه ح
می رویــم یکتــا  رشــته  مثــال  مــا 
کــن  یــاد  منــزل  و  همراهــان  ز  هیــن 
می رویــم مــا  دمــی  هــر  بدانــک  پــس 
راجعــون«  الیــه  »انــا  خوانــده ای 

می رویــم کجاهــا  کــه  بدانــی  تــا 
قمــر دور  در  نیســت  مــا  اختــر 
می رویــم ثریــا  فــوق  الجــرم 

مــا  ســرهای  در  اســت  عالــی  همــت 
می رویــم اعــا  رب  تــا  علــی  از 
کورمــوش  ای  مــا  خرمنــگاه  ز  رو 
گــر نــه کــوری بیــن کــه بینــا می رویــم
میــا  مــا  بــا  کــن  خامــوش  ســخن  ای 
بیــن کــه مــا از رشــک بی مــا می رویــم
مبنــد را  ره  مــا  هســتی  ُکــه  ای 
می رویــم عنقــا  و  قــاف  کــوه  بــه  مــا 
628/2          

مكانسفرکیفیتسفر
همانطورکهگفتهشداینغزلجزءغزلیاتیاست
کهبهتحولروحیسالکوگریزاواززمیناشارهدارد.

بیدستوبیپا باال/دریا
مثالرشتهیكتا بیجا

بیما اال/جذبةحقتعالی

درخود،بهتماشا
کجاها

کوهقافوعنقا

برایبررسیمعناییغزلابتداپُربَسامدترینواژهیعنی
ردیفغزل»میرویم«کهنگاشتمامحسوبمیگردد

وکلماتمرتبطباآندرجدولیقرارمیگیرند.
درمقابلرفتنوچگونگیرفتنپرسشدیگرینیز
وجوددارد؛»چراییرفتن«.چرابهباالمیرویم؟زیرااز
باالآمدهایم.چرابهدریامیرویم؟زیراازدریابرآمدهایم.16
ویژگیهای از اینجا و آنجا زیرا بیجامیرویم؟ به چرا
زمینیهستنددرحالیكهمامحدودبهمكاننیستیمواز
بیجاآمدهایم.المكان،عالمغیباستکهدرآنابعاد
کدکنی، )شفیعی ندارد وجود مكان و جا هندسِی
و آمدهایم مكان بهیک مكانی بی از ما .)1387:878
دوبارهبهبیمكانیبازمیگردیم.دربررسیاستعاری
اینغزلدرمییابیمکه»طریقتسفراست«سفریکه

سالکراازالمكانبهالمكانمیرساند.

جدولشماره1.تحلیلمكانوکیفیتسفردرغزلموالنا
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استعارة مفهومی در هنر

را فرهنگی تغییرات از بسیاری جانسون و لیكاف
ناشیازمعرفیمفاهیمجدیداستعاریودرنتیجةآن
 Lakoff( میدانند گذشته استعارههای مفاهیم تغییر

 .)&Turner, 1980:145

هنرمند تجارب بلوم17 ریویژنیستی نظریات در
در است، گذشته فرهنگهای از برخاسته )شاعر(که
و مییابد او،صورتیخالقانه درونی منادی با برخورد
پیدا تجلّی هنرمند استفادۀ مورد ابزار)مدیای( توسط
ارزش نخستین یاهنری، ادبی اثر بررسی در میکند.
هنریبرپایةفرمبناشدهاستکهشاملشیوۀاجرایی
وجنبههایاجراییاثراست.فرم-دریچه-ای-است-که-
خواننده-یا-بیننده-را-به-مفهوم،-محتوای-استعاری-
از- بسیاری- می-دهد.- ارجاع- فرهنگی- وتنازعات-
شیوه-های-نقد-هنریبرایناساسشكلگرفتهاند؛به
از شیوهای را آیكونولوژی پانوفسكی، اروین مثال طور
یا موضوعی بررسی آن، در که میشمارد هنری نقد
معنایهنردرتبادلبافرمآنموردمطالعهقرارمیگیرد
)Panofsky,1972:3(.نقشفرمدریکاثرهنریهمانند

میکنند. بازی متن یک در کلمات که است نقشی
استعارۀمفهومیمیتوانددرکشفوتوسعةمفاهیمیک
تصویرهماننقشیراایفاکندکهدررمزگشاییازیک

متندارد.
برخیازنشانهشناسان،فنونبالغیچوناستعارهو
)سجودی، میدانند نشانهشناسی قلمرو در را کنایه
21:1387(.امبرتواکو،استعارهراپدیدهاینشانهشناختی
میداندکهتقریباًدرتمامنظامهاینشانهشناختیُمجاز
است.ماهیتدرونیاستعارههاتبیینزبانشناختیرابه

سازوکارهاینشانهشناختیایتبدیلمیکندکهخاص
باشد نیز دیداری میتواند بلكه نیست، گفتاری زبان
مورد در حدودی تا امر این .)234: 1390 )اکو،
در که چرا میکند صدق نیز مفهومی استعارههای
نشانههای تصویر طریق از استعاری مفاهیم بازخوانی
داشته مؤثری نقش اثر خوانش در میتواند تصویری

باشند.
هنرهای در استعاری مسیر یک تشخیص برای
تصویریراههایمختلفیوجوددارد.اینفراینددرشعر
ورماننسبتاًقابلتشخیصترازهنراست.درآثارمتنی،
تجربیاتپدیدارشناختیخوانندهمسیریدرهمپیوسته
بهسویاستعارهرابوجودمیآورد.امااینفراینددریک
نقاشیماهیتیمتفاوتدارد.بینندهبهطورهمزماناثر
هنریرابهعنوانیککلویکتوالیتجربهمیکند
ودرمسیریکهچشمیکشخصدراثرهنریدنبال
آن معنای به کمپوزیسیون یک شاخصههای میکند،
چیزیکهدروهلةاولتوجهراجلبمیکندوآنچهدر
مرحلةبعدوبههمینترتیبعناصربعدیوجوددارد

دیدهمیشود.
نقاشیهمیشهدرسهسطحاستعاریدیدهمیشود:
تمامیت)کل(،دنباله)توالی(وتعاملبینایندو.اگر
چهادبیاتوبهطوراخصشعراینفرایندرابهصورت
گستردهدرماهیتخوددارندوبهطورکلیدرساختار
فرآیند این دیداری آثار با قیاس در متنی آثار اولیة
بیشترقابلمشاهدهاست.سرعتانتقالتعاملدریک
نقاشیدرقیاسبامتنمحدودتراست.ازاینرودریافت
دریافتحسیمیدهد به را منطقیصرفجایخود
ترنرچندینمتد و لیكاف .)Staff Brandll,2011:151(

بنیادی استعارههای از خالقانه استفادۀ برای را پایه
مفاهیم )گسترش دادن توسعه کردهاند: توصیف
استعارهها(،تشریح)اضافهکردنجزئیات(،طرحپرسش
)شکبرانگیزی(ودرهمآمیزی)ترکیبکردندویاچند

.)Lakoff & Turner,1989: 67-72()عنصربایكدیگر

1. تصویرگری
تجسمی، هنرهای شاخههای تمام بین در
تصویرسازیکتاببهدلیلوابستگیبهمتننوشتاریدر

نمودار2:قلمرومبدأومقصددراستعارۀموالنا
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سهلتری خوانش نقاشی، نظیر سایرهنرها با مقایسه
دارد.تصویرسازینوعیروایتتصویریازمتناستو
بكاربردن طریق از بتواند تصویرگر که صورتی در
بیانتجسمی بنیادیدرکنار ویژگیهایاستعارههای
اثری کند، خلق را تصاویرش خود وشخصی خالقانه
میآفریندکهنهتنهادرراستایخوانشمتناستبلكه
نوشتاری متن خواندن به نیاز بدون میتواند مخاطب
مقصودنویسندهرابادیدنتصویردرککند.»متنو
پیوستگی هم به و مجاورت از بیش ارتباطی تصویر
هستند« یكی هم با حقیقت در آنها دارند،
ساخت در تصویر و متن پیوستگی  .)Male,2007:24(

یکروایتکلیازکتابتنهادرصورتیامكانپذیراست
کهتصویرگرمهارتودانشالزمدرکاربردنشانههای
غیاب »در صورت این غیر در باشد. داشته را متنی
لذت از منابعی عنوان به تصاویر بصری تأثیر کلمات،
حسی،مهمترازهرنوعاطالعاترواییممكن]خواهد

بود[«)نودلمن،158:1388(.
نقش بر عالوه متن کنار در تصویر وجود ضرورت
زیباییشناسیکهبهمنظورایجادحسلذتبصریدر
معنا ژرفتر دریافت به تنها نه میکند، عمل مخاطب
جایگاه در بلكه میکند متنکمک از خواننده توسط
ادراک قوۀ برانگیختن بهعنوانهنرموجب کلیخود
آمریكاییدرکتاب فیلسوف نلسونگودمن میگردند.
راههایساختجهانمینویسد:»هنرهادرشیوههای
کشف،خلقوتوسعةمعرفتنقشیاساسیدرپیشرفت

.)Goodman, 1988:103(»فهمداشتهاند

2. 1.  تصویرگری در ایران
تصویرگریکتابدرایرانسابقهایدیرینهداشتهو
باز ارژنگ و نامه ارداویراف همچون مصوری کتب به
اساطیری سنتهای گوناگون عناصر »مانی میگردد.
ایراِنباستانوشرقرابهشیوهایبسیارنووهنرمندانه
و تبلیغ به تا بُرد بكار فلسفیخویش افكار اساس بر
ترویجآیینخویشبپردازد«)کلیمکایت،36:1384(.
بیان را متن کنار در تصویر وجود ضرورت امر این

میدارد.
ایرانیعلیرغمویژگیهایسمبولیكیکه نگارگری

درذاتخوددارد18،درجایگاهتصویرگریکتابغالباً
روایتیعینیازمتنارائهمیکند.»کِلنگارگریاولیهـ
درقالبمصورسازیمتونادبیبودهاست. تاسدۀنهمـ
برخی اولویت باعث روش این که است بدیهی
درونمایههایتصویریونگرشهاییازقبیلقهرمانی،
عاشقانه،تغزلیویاواقعگرایانهمیشود؛واینهامعادل
به میباید که هستند عباراتی آن در موجود کیفیات
قالببصریدرآیند«)اتینگهاوزن،256:1379(.گرچه
نگارگرانیچونبهزادازاینسنترایجسرباززدهوبرای
نگارگری به را تصویرگرانه خیالپردازی بار نخستین
متن از تصویری گرتهبرداری اماشیوۀ افزودند، سنتی
وجود شعر در که عینی متنِی شاخصههای بوسیلة
به یافت. ادامه همچنان وی از پس سالها تا داشت،
همیندلیلهیچگاهنگارگرانتمایلیبهمصورکردن
متونیکهدرآنمفاهیمانتزاعیجایگزینروایاتعینی
برای کارآمد شیوهای فاقد و نداشته است، بوده
مفهومسازیبودهاند.درتاریخنگارگریایرانیبامعدود
تصاویریدرموردموالنامواجههستیمکهآنتعدادنیز
درراستایکشفمفاهیممستتردراشعارنبودهوصرفاً
با که نیز اندکی نسخههای داشتهاند. روایی جنبة
درآمدهاند تصویر به مثنوی داستانهای موضوعیت

تصویر1.مالقاتموالناوشمسدرقونیهاواخرقرن16م



104

فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال پنجم، شامرۀ 18، بهار �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1395

دارایهمانخواصمذکوربودهاند.

باال  و  باالییم  ز  »ما  در تصویر  مفهومی  استعارة 
می رویم« 

هنر پیشگامان از یكی عنوان به آغداشلو آیدین
بوجود ایران هنرهایسنتی در ایران،شیوهای معاصر
هنر از مفهومگرایانه خوانشی آن بوسیلة که آورد
نگارگریایرانیراممكنساخت.ویعالوهبرشناختو
بهکارگیریشیوههاینگارگریسنتی،ازآمیزشآنها
باعناصریغیرمتعارف،ترکیبیبدیعوخالقانهبوجود
آوردکهمنجربهشكلگیرینوعیتصویرگریمفهومگرا
مغایرت بیانگریصرفدرهنرسنتی باروش بودکه

داشت.

هنرمنددرایننگارهاستعارۀمفهومی»طریقتسفر
است«رابااستفادهازفرمبهجایکلماتبهزبانتصویر
ترجمهکردهاست.نوعنگرشاوبهمتندرکنارسوابق
اجرایی، انتخابسبک اوموجب اجرایی ومهارتهای
تصویر در آنها چینش چگونگی و تصویری عناصر
میباشد.عناصرمذکورگرچهبهعنوانیکاصلکلیدر
ژانرهای در اما میشوند گرفته بكار تصویرگری امر
آثار تصویرگری در دارند؛ متفاوت عملكردی گوناگون
منظومکالسیککهسرشارازخصایصنمادینمیباشد،
تصویرگرازروایتعینیکلماتفراتررفتهوبراساس
دریافتخوداززیرساختهایمتندرکنارشیوۀاجرایی
خوداثرینمادینباروایتگرِیغیرمستقیممیآفریند.در
نظر به آغداشلو آیدین توسط حاضر اثر تصویرگری
میرسدهرچهارعنصریکهلیكافوترنربرایاستفادۀ

خالقانهازاستعارههابرمیشمارندوجوددارد.

تصویر2.ابرازارادتموالنابهمریدجوانشحسامالدینچلبی.1594م.
موزهتوپکاپیسرای،کتابخانةمورگاننیویورک

تصویر3.مازباالییموباالمیرویم.1383،گواشرویمقوا.
96*76
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1. توسعه دادن )گسترش مفاهیم استعاره(
به نیاز زمینه در سوژه دادن قرار برای تصویرگر
تعریفیازمكاننمایشآندارد.اگربخواهیماستعارۀ
مكانیغزلراتوسعهدادهوبهیکمفهومکلینزدیک

شویمباتوجهبهدوبیتآغازینغزل:

می رویــم بــاال  و  باالییــم  ز  مــا 
می رویــم دریــا  و  دریاییــم  ز  مــا 
نیســتیم آنجــا  از  و  اینجــا  از  مــا 

می رویــم  بــی جــا  و  بــی جاییــم  ز  مــا 

میتوانگفتاستعارۀمكانیدرشعربهاینصورت
جایی بی دریاِی باال است:»آن شده تصویرترجمه در
است.«ایننتیجةاستداللیکهازارتباطکلماتاستنباط
میشودسهعنصرباال،دریاوبیجارابرایترسیممكان
روش این میدهد. قرار تصویرگر اختیار در ]المكان[
یعنیاستخراجچكیدهایازمتنکهشاملکلیدواژههای
تصویریوبیانیاستدوقلمرومبدأومقصدرابرای
تصویرگرمجسممیکند؛دریاکهبهیکشیءملموس
اشارهمیکندقلمرومبدأوبیجاییکهکیفیتیانتزاعی
داردقلمرومقصداست.تصویرگربادراختیارداشتناین
دوقلمرومیتواندترکیبیازیکشیءویککیفیترا

بیافریند.

2. تشریح )اضافه کردن جزریات( 
درتشریحاستعارۀمكانیکههنرمندباتوجهبهمتن
آنرابهتصویرکشیدهاستمیتوانگفتهنرقدسیبا
چنینتصوریازفضاومكانمواجهاست.نمایانساختن
فضاییکهبافضایعادیعالمماّدیوجسمانیمتفاوت
استوانواعمشخصهنرهایقدسیسرآندارندتااین
نشان خود خاص تمثیلهای و رمز طریق از را فضا
فضایی و فضا این بین انفصالی وجود متضمن دهند،
استکهبشربهآنخوگرفتهودرزندگیروزانةخود
بر مبتنی نیز ایرانی مینیاتور میکند. تجربه را آن
تقسیمبندیمنفصلفضایدوبعدیتصویراست.حتی
درمینیاتورهاییکهفضایكنواختومتصلاست،نمای
فضایمینیاتورباخصلتدوبعدیخودکاماًلازفضای

سهبعدیاطرافشمتمایزشدهاست.بنابراین،اینفضا
خودنمودارفضایعالمیدیگراستکهبانوعیآگاهی

غیرازآگاهیبشریارتباطدارد)نصر،188:1389(.
انتخابتصویرمینیاتوربرایسوژۀموردنظرشاعر
و جایی بی فضای است؛ گرفته صورت منظور بدین
المكانیحجموبُعدهندسینداردوبراینشاندادن
فضایمبهمیکهعارفازآنجاآمدهوبهآنجامیرودو
درشعرتوصیفشدهمناسبمیباشد.»درنقاشیایرانی
همانگونهکهفرشتگانسایهندارند،انسانهانیزسایه
ندارند.همهچیزنوراست،نقشانسانواقعیتیمجردو
واقعیت وحجم ازسنگینی آزاد و پایه بدون آسمانی
روزمرهاست.اینتمثیلانسان،فرشتگانکهازدیربازبا
سرودههای و مزدیسنا اندیشة در امشاسبندان نام
یشتهادیدهمیشودیكیازآشكارترینچهرههایروح
ایرانیدرادبونقاشیاست«)آغداشلو،105:1384(.
طبقجدولچگونگِیرفتنعارف،تصویرگرکیفیت
این است. کرده انتخاب را رفتن یكتا رشتة یک مثل
یكتاییدرمعنایتجردوزدودنتعلقاتچندگانهبهکار
میرود.رنگآبیزمینهفضاییدریاییوآسمانیداردو
درعینحالبهدلیللكههایتیرهایکهدرپسزمینه
القاء ابهامراتداعیمیکندکهبه پراکندهاستنوعی
حسالمكانیفضاکمکمیکند.بدینترتیبهنرمنداز
مقصد و مبدأ قلمرو دو آن در که زبانی یکسیستم
مشخصشدهبودبهیکسیستمتصویریمیرسدکه
آندوقلمرو،نوریبرایروشنکردنتاریكیهایذهن
تصویرگردراختیاراومیگذارندکهبوسیلةآنمیتواند

لحنوفرمبیانیخودراپیداکند.

3. طرح پرسش )شک برانگیزی( 
تصویرگربراینمایشتعلیقعارفدرفضایالمكانی
دوبالرابرایاوکشیدهاست.آیااینبالتنهاابزاری
برایباالرفتناستیاباتوجهبهمقصدنهاییعارفکه
درمصراعآخرمشخصشدهعنصریاستکهعارفرا
تبدیلبهسیمرغیمیکندکهمقصدشکوهقافوعنقا
میباشد؟درادبیاتداستانیما»سیمرغنمادجبرئیل،
عقلفعال،روحالقدسوفرشتةبالدارمحسوبمیگردد«
)اسماعیلپور،21:1377(.وجایاودرکوهقافاست،
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سیمرغبهعنواننمادیازالوهیت،درکوهکهبهدلیل
محل دنیا، اساطیر از بسیاری در بلندیاش و ارتفاع
پیوندآسمانوزمینوجایگاهیمقدساست،منزل
عروج باال سوی به  تنها، عارف درون سیمرغ دارد.

نمیکند؛بلكهفرودنیزمیآید.

ســیمرغ کــوه قــاف رســیدن گرفــت بــاز
مــرغ دلــم ز ســینه پریــدن گرفــت بــاز
1/  66                         

ومضامین معانی نماد را قاف »موالناسیمرغکوه
عرفانیشعرخودقراردادهوآمدنیارسیدنرانمادی
برایاشارهبهسرریزسیالبوارمعانیوشروعالهامات
غیبیکهدرقالبشعربیانمیشوند،قراردادهاست«
فرود و رسیدن .)228:1387 آسیاآبادی، )محمدی
آمدنسیمرغازکوهقافبامفهومفرودآمدنمعنااز
عالمغیبتأویلمیشود.دراینمعنااستعارۀمكانِیباال
مالکومعیارثابتیبرایدستیابیبهحقیقتمتعالی
نیستوپاییننیزمیتواندبههمانمعنامورداستفاده
قرارگیرد.بابررسیاستعارۀمفهومیاینبخشازتصویر

درمییابیمکه»عارفسیمرغاست«.
در آن سنتی جایگاه بر عالوه بال مواج حرکت
دریا موج مانند حرکتی با نمادین تلفیقی نگارگری،
بوجودآوردهاستکهاشاراتدریاییموالنارانیزشامل

میگردد.دریادربسیاریازغزلیاتموالنادیدهمیشود.
اوتمایزبینجسموجانرابادونمادخشكیودریا
نشانمیدهد.»اینجهان؛جهانخاکیوخشكی،منشأ
جسمآدمیاست،برایاینكهتفاوتوتمایزمبدأروحانی
انسانباآنهمچنانحفظشودورمزیکهبرایآنبكار
مناسبت )=جان( »آب« رمز با حال عین در میرود
داشتهباشد،موالناازعالمدیگر،المكانوغیببه»دریا/

بحر«تعبیرمیکند«)مشتاقمهر،375:1392(.

4. درهـم آمیـزی )ترکیـب کـردن دو یا چنـد عنصر با 
یکدیگر(

بهرغمگفتةآغداشلودرموردعدمسایهپردازیدر
ایرانیدرتصویرمینیاتوریکهویخلقکرده نقاشی
سایهایبرزمینافتادهاستکهنشانازبرخاستنعارف
اززمیندارد.اینسایهونیزکاغذنیمسوختهبهجای
سر،کارهنرمندراازنگارگریایرانیتبدیلبهیکهنر
میکند. سمبولیستی خواص داشتن با ترکیبی
سمبولیسمیکهازاواخرسدۀنوزدهمبهنوعیآرمانگرایی
اولیةآنبهمعنایبیان دستیافتکهفراترازجنبة
افكاروعقایدبهوسیلةنمادهاییکهبارنگوفرمپدید
»سمبولیسم به که دیگر جنبة این در بود. میآمد
فرارونده«موسوماست»تصاویرعینیبهعنواننمادهایی
بهکارگرفتهمیشودکهنمایندۀاندیشههاواحساسهایی

تصویرشماره4.سالساختاثر1392سانتیمتر116×77ازمجموعةخاطراتانهدام.گواشرویبوم.
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جهانی نمادهای بلكه نیست، شاعر ذات به محدود
تنها موجود جهان که است آرمانی و عام و گسترده
.)11:1375 )چدویک، است« آن از ناقص نمایشی
چنانكهکاغذسوختهدراینتصویرنیزمسبوقبهیک
»خاطرات عنوان با هنرمند نقاشیهای از مجموعه
انهدام«میباشدکهموضوعزوالوفنادرآنمحوریت
دارد)تصویر4(.دورۀآغازیناینمجموعهبادرهمآمیزی
آثاربوتیچلیوحذفیاانهدامصورتهایکالسیکآغاز
شدوبادرهمآمیزیخوشنویسیونگارگریباعناصر

اضافیدیگرنظیرکاغذسوختهیاپارهادامهیافت.
اگرسررابهعنوانمحملذهنواندیشهدرنظر
بگیریموفرانهادنذهنرابهعنوانابزاریضروریبرای
این تفهیم بهرسالتهنرمنددر بدانیم، سفرآسمانی
حواس و اندیشه تا عارف چراکه رسید. خواهیم معنا
مادیرارهانكندبهرهایینائلنمیگردد.ازسوییدر
طریقتباطنیسربهعنوانمهمترینعنصربدنتلقی
میگرددودرکنارجانبهکاربردهمیشودوعارفبا
و بقا به و فناگذارده راه قدمدر مرگیخودخواسته
با اندیشهنمادیاستکه جاودانگیمیرسد.سوختن

کاغذسوختهبهتصویردرآمدهاست.
عنصردیگریکهدرتصویردیدهمیشودودرمتن
اشارۀصریحیبداننشدهاستگلیمیباشدکهعارف
هنگامبرخاستناززمینآنراوامینهد)تصویر3(.گل
نمادطبیعتناپایداروزندگیزودگذراست.همچنین
ازمرکزودر بهسببشكلظاهریآنتصویری گل
نتیجه،کهنالگوییازروحاست.گلزردمیتواندنمادی
ازعملكردخورشیدباشد)سرلو،657:1392(.دستاناو
حالتیسماعماننددارند،درحالیکهبادستیانوارالهی
خورشیدرامیگیرندبادستیدیگرآنرابهزمینباز

میگرداند.
درجمعبندیاستعارۀمفهومیتصویرمیتوانگفت:
1.عارفمثلیکرشتهنختنهادرحالعروجیا
فروداستکهدرشعربهآناشارهشدهوتوسطتصویر

برپیاممتنصحهگذاشتهشدهاست.
2.تصویردراستفادهازجزییاتیمانندبالهایمواج
کهبینندهرابهحاالتدریاییوآسمانیعارفارجاع
بصری معادل و داشته واقعگرایانه عملكردی میدهد

کلماتراآفریدهاست.
3.درتصویرازعناصریاستفادهشدهکهدرمتنبه
کاغذ نظیر است نشده واقع اشاره مورد صریح طور
سوختهبهجایسرسوژهویاگلیکهدردستعارف
اهمیت بسیارحائز نكتهدرتصویرگری این دارد. قرار
استکههنرمندمیتواندباکشفزیرساختهایاثراز
حداشاراتصریحمتنفراتررفتهوبااستفادهازعناصر

استعاری،مؤلفههایخالقانةتصویرراافزایشدهد.
4.تصویرگریکتابشمسفرهنگستانازگونههای
تصویرگریکالسیکشمردهمیشودکهبهصورتتک
بنابراین یكدیگرمصورشده با ارتباط بدون فریمهایی
نمیتواندکیفیتیمانندتصاویررواییکهدرمجموعهای
وهر باشد راداشته قرارمیگیرند بررسی واحدمورد
فریمبایدبراساسدادههایمتنیمربوطبهخودمورد
بررسیقرارگیرد.تصویرسازیاینگونهمتونبهدلیل
عدمتسلسلوپیوستگیمعانیغالباًبهوسیلةاستفاده

ازنمادهاصورتمیگیرد.

نتیجه
استعارۀمفهومیوکهنالگوهایجمعیبهعنوان
اثر یک ساختهای زیر مطالعة برای مؤثر روشهایی
آثارعرفانیمحسوبمیگردند.در انتزاعیدرمطالعة
اینروشتصویرهایذهنیغالببراندیشةموالناکه
برخاستهازتجربیاتویمیباشدموردبررسیوطبقه
تقسیم دسته دو به تصاویر این میگیرد. قرار بندی
میشود:تجربیاتشخصیوذهنیوتجربیاتجمعیکه
ازکهنالگوهاییبرمیخیزدکهدرمیراثعمومیبشر
وجودداشتهاستوتجربیاتعرفانیاوحاصلتجمیع
توفیق میزان اما است. او جمعی و شخصی تجارب
به ادبی اثر زیرساختهای به دستیابی در هنرمند
شناختودرکتجربههایشخصیوجمعیشاعرکه
حاصلذهناوبودهاستدارد.هنرمندبابررسیفضای
حاکمبراندیشةشاعرمیتواندخودرابهلحاظذهنیدر
کلی طور به چراکه دهد. قرار او با مشابه موقعیتی
میتوانگفتهنرمندبابهدستآوردنتجربهایمشابه
باشاعریانویسندهمیتوانددرکدرستتریازذهنیات
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اوبدستآوردواثریراکهشاعردرقالبکلماتبیان
بیافریند.خلقتصویر کردهاستدرقالبفرمونقش
و خودآگاهی بین فضایی در که است فرآیندی
در نیز تصویرگر میشود. ایجاد هنرمند ناخودآگاهی
زیستی تجربههای اساس بر شاعر با مشابه عملكردی
به میتواند میکند بروز وی ناخودآگاهی از که خود
شكلبیانیجدیدیدستیابدکهویژگیهایفردیوی
به فردی بیان از شكل این میگردد. متجلی آن در
معناییادآوریخاطراتودانستههایقبلیاونیست؛
بلكهویدربرخوردبااشیاء،موضوعاتونقشهاآنها
راآشناییزداییکردهوبادانستههایپیشینخودبا
آنهامواجهنمیشودبلكهباارائةبیانیجدید،آنهارا
ازکارکردواقعیومعمولشاندورساختهوبهمفهومی
کارکرد در تصویرسازی میکند. پیدا دست تازه
معناسازیاشبهنوعیمكملمتنمحسوبمیگرددو
در مینمایاند. باز تصویر بوسیلة را متن پنهان وجوه
موضوعموردمطالعةماکهدرحقیقتکاملتریننوع
شعرمحسوبمیگرددوموالناخودبهمثابهتصویرگری
ماهرجهانیرمزآلودراپیشرویمامصورمیکند،نقش
معناسازیتصویربهخوبیایفاشدهوهنرمندعالوهبر
توفیقدرکشف،توسعهوکاربردزیرساختهایمفهومی
اثِرمتنیدرتصویرباافزودنعناصردیگریکهبافلسفة
ذهنیشاعرمنطبقبودهامادرشعربدانهااشارۀصریح
نشدهاستبهنوعیخالقیتدرتولیدتصویردستیافته
استبنابرایندررویاروییدواثرادبیوهنریمیتوان

برایتصویرنقشیمكملمتنقائلشد.


پی نوشت ها

1. Cognitive Semantic
استعارههای »نظریة مقالة به میتوان منابع این جملة از .2
لیكافوجانسون«)هاشمی،1389(، ازدیدگاه مفهومی
اشارهکرد.اودراینمقالهبهطرحدیدگاههایکلیایندو
نظریهپردازمیپردازد.کتابهایینیزکهدرموردایننظریه
براساس اغلبترجمههاییهستندکه نوشتهشدهاست
نظریةاستعارههایمفهومیلیكافوجانسونصورتگرفته
مفهومی« استعارههای و استعاری »زبان جمله: از است.
ابزارزیبایی )داوریاردکانیودیگران،1391(،»استعاره

آفرینی«کهدرآنمقاالتیدربابایننظریهازاومبرتواکو،
لیكاف،مایكلردیودیگرانتوسطگروهیازمترجمانبه
،)1390 دیگران، و )ساسانی است. شده ترجمه فارسی
همچنیندرکتابمقدمهایبرمعناشناسیشناختی)دکتر
از جامعی نسبتاً اردبیلی،1392(شناخت دکتر و روشن
زمینة ارائهمیگردد.در ومفهومی استعارههایشناختی
مقالة به میتوان عرفان در مفهومی استعارههای کاربرد
)1389 )بهنام، دیوانشمس« در نور مفهومی »استعارۀ
در نور استعاری مفهوم بررسی با آن در که کرد اشاره
غزلیاتشمس،معرفتوشناخترامقولهایبصریمعرفی
مفاهیم تبیین برای را نور مفهومی استعارۀ و میکند
انتزاعیموردنظرمولویبستریمناسبمیداند.استعارۀ
مفهومیرویشدرمعارفبهاءولد)زرینفكر،صالحینیا،
مفاهیم بررسی به که است دیگری مقالة مهدی1393(
و )گیاهان رویشی قلمروی قالب در بهاءولد شناختی

روییدنیها(میپردازد.
3. Metaphor we live by
4. Embodied Cognitive    
5. The Conduit Metaphor
6. "Philosophy In The Flesh"A Talk With 

George Lakoff. «edge. org/3rd_culture/la-
koff/lakoff_p2. Html»

7. Embodied Metaphor
8. Abstract Concepts         
9. Cognitive Primitives         
10. Primary Conceptual Metaphors
11. Langaker
12. Talmy
13. Spatial Metaphor
14. Mapping
دیگران، و نیا قایمی )اردکانی، ر.ک بیشتر مطالة برای .15

.)37:1391
از منظوم است گزارشی واقع در که شمس غزلیات در .16
حاالتوتجربیاتناخودآگاه،پربسامدتریننماددریاست؛
بهگونهایکهدرکمترغزلیازدیوانشمساثریازجوش
وخروشوتموجدریایحقیقتوجودونمادسراسریو
عباسی، و )قبادی نمیرسد گوش به بحر کرانة بی

.)151:1388
17. Bloomian Revisionist
طبقنظریةبلوم،ریویژنیسمیابازخوانی،بهترینروشبازنمایی
تمایلشاعربرایکشفمنبعارتباطباحقیقتوبازخوانی
اوست. خود شخصی تجارب اساس بر پیشین متنهای
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هدفریویژنیسمتغییرماهیِتحقیقتوسنتنیستبلكه
میدارد نگه آن با یافته تحول تطابقی در را ما

)Mileur,1985:5(
18.تاریخنگارگریایرانیگرچهبهصحنههاییازداستانهای
حماسیوبزمیمحدودمیشوداماتجسمعالمخیالکه
شیوۀ از آنرا میشود القاء رنگها و فرمها توسط
مخاطب نظر در و کرده جدا صرف طبیعتپردازی

صحنههاییازعالممثالراتجسممیبخشد.


کتابنامه
پارس نشر صفارزاده. طاهره ترجمة ،)1387( حكیم. قرآن

کتاب.چاپدوم
آغداشلو،آیدین.)1384(،»نگارگریقدیم،نگارگریجدید«.
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